


Consulte qualquer um dos vários rankings
de brand valuation publicados nos últimos
anos, e analise os segmentos de atuação das
marcas mais valiosas. Você vai certamente
constatar que as instituições financeiras têm
sempre lugares garantidos nas primeiras
posições, seja aqui ou no exterior.

É inegável que o valor de mercado dos bancos
são teoricamente um ponto de partida relevante
para que eles larguem na frente nesta corrida.
Mas o que faz verdadeiramente com que um
setor que teria tudo para ser comoditizado,
alcance uma relevância tão grande, com marcas
tão valorizadas?

A resposta é que, as maiores marcas bancárias
se prepararam para estar lá. Ao invés de apenas
disputar clientes através de melhores taxas na
linha bancária mais comercial, ou de vantagens
exclusivas na linha premium, a ferramenta
competitiva adotada foi a construção de
marcas com algo mais a dizer, posicionadas
com mensagens próprias.

Entre outros fatores, as restrições regulatórias, e a
infinita capacidade de igualar ou superar os produtos
e serviços entre si, abriram caminho para que a gestão de
marca pudesse subir de status na prioridade estratégica das
instituições financeiras. Basta lembrar de alguns bancos
e ver que cada um ao seu modo e em diferentes níveis de
sucesso, definiu um espaço que os levaria a estabelecer
conexões mais emocionais com seus públicos.

Para sustentar seu posicionamento, o Banco do Brasil
apoiou fortemente esportes olímpicos e o Banco Real

ABN AMRO as práticas sustentáveis; o Bradesco
achou seu espaço assumindo sua vocação através
do conceito "completo"; o Itaú há décadas pratica
soluções inteligentes e construiu uma identidade
fortíssima; enfim, todos procuraram algo além da
oferta convencional. E o resultado é que hoje estas e
outras instituições do segmento orientadas por um
processo estruturado de gestão de marca, passaram

de um nível de desconfiança e antipatia ao
qual todo banco era renegado, ao patamar das
marcas mais valiosas e admiradas do país.

Um banco inovador
Neste universo de grandes marcas existe um
banco diferente de todos os outros, que apesar
de não ter a mesma notoriedade, trabalha de
maneira estruturada sua gestão de marcas.
Por que diferente?

Um banco em que você pode ser cliente
sem nunca ter pisado em uma agência
bancária. Aliás, mesmo que procure, você
não encontrará nenhuma agência do Banco
Lemon. O Lemon trabalha exclusivamente
através de correspondentes. São mais de 5.000
farmácias, supermercados, padarias, postos
de gasolina, entre outros estabelecimentos
credenciados para realizar transações
bancárias. O modelo inovador foi criado para
atender o consumidor de baixa renda que não
pode ou não quer se deslocar até uma agência
bancária para pagar suas contas, recarregar o
celular, movimentar a conta corrente ou até
contratar um empréstimo.

Sua operação beneficia todos os envolvidos. O
cliente ganha agilidade, conforto e confiabilidade. O
estabelecimento recebe, vantagens na contratação de
serviços financeiros, um maior fluxo de clientes na loja
e uma parte da receita gerada pelos serviços prestados.
O banco estreita a relação com os milhares de varejistas
espalhados pelo Brasil, aumentando sua base de clientes
e sua receita.



O projeto
Em 2007, no seu 5° ano de existência o Lemon Bank -
nome utilizado até a realização do projeto - contratou
o GAD' para avaliar algumas questões estratégicas
relacionadas à marca do banco e às marcas de redes
parceiras. São estas redes que fazem a intermediação
entre o Lemon e seus correspondentes, fazendo a gestão
do dia-a-dia, provendo treinamentos para os lojistas
e o repasse das comissões pelos serviços prestados.
O projeto deveria definir um novo posicionamento e
as diretrizes de identidade necessárias para reforçar o
vínculo do banco com o seu público-foco: clientes de
baixa renda.

Adicionalmente o GAD'
deveria recomendar a
melhor arquitetura de
marcas, considerando as
seguintes necessidades:
• simplificar o portfolio de

marcas existentes e assim,
otimizar os investimentos
de comunicação e
marketing do banco e
redes parceiras;

• estabelecer a correta
distância entre as marcas
de rede e do banco para
facilitar o entendimento
dos seus públicos sobre
seus diferentes papéis
dentro da mesma oferta;

• definir as diretrizes de identidade para a criação de
produtos.

A partir do desafio proposto, foi organizado o projeto de
estratégia e identidade de marca para o Lemon Bank. Na
primeira etapa foi feito um alinhamento para entender
profundamente o negócio do cliente, o mercado e
seus públicos. Para isso, foi necessário compreender o
panorama social e econômico brasileiro, com especial
foco para a Região Nordeste do país. Nesse cenário
típico brasileiro observamos o movimento dos grandes
players do mercado, os modelos de negócios e qual o
reflexo na arquitetura de marcas. Foi realizada uma

pesquisa estruturada em 5 cidades de alta relevância para
o banco - Recife, Caruaru, João Pessoa, Fortaleza e São
Paulo - além de entrevistas individuais com mais de 20
colaboradores e franqueados do Lemon e das redes.

Em parceria com o Data Popular, instituto de pesquisa
especializado em baixa renda, foi realizado um estudo
sobre o comportamento do cliente de arrecadação e
de crédito neste mercados, o papel de marca neste
processo e a imagem percebida dos players existentes.

Durante este processo de investigação, ficou bastante
evidente que:
• uma grande parte das

pessoas ainda não tem
acesso ao sistema bancário
no interior do Brasil;

• o modelo existente é
excludente e intimida o
cliente de baixa renda;

• o transporte público
deficitário é outra barreira
para a inclusão no sistema
bancário.

Apesar da maioria não
receber uma quantia
suficiente para manter
uma conta corrente em
instituições tradicionais,
elas precisam de um meio

mais eficiente para pagar suas contas de água, luz e
telefone.

As longas filas que se formam em agências nos centros
urbanos das pequenas cidades são um problema para
estas pessoas e também para as agências bancárias. Elas
acabam sendo obrigadas a manter uma estrutura maior
para prestar um serviço de baixa rentabilidade para um
cliente que não contratará nenhum outro serviço.

O Lemon Bank foi o primeiro banco privado a atuar
exclusivamente através de correspondentes. Para
sustentar seu crescimento e diversificar sua oferta,
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passou a investir também no aumento das parcerias com
as redes de pagamentos. Apesar do sucesso do modelo,
cada rede possuía uma ou mais marcas que tornaram
o processo de gestão da comunicação e marketing
extremamente complexo através da convivência de
muitas marcas - banco, redes e produtos financeiros.

Na investigação analisou-se as estratégias de negócios
dos grandes players deste mercado e dentro da
companhia, pessoas-chave nos ajudaram a entender
um pouco mais sobre a cultura organizacional, as
diferenças regionais nos diferentes estados brasileiros
e a imagem das marcas nestas localidades.

Algumas conclusões desta fase do projeto foram
importantes para o encaminhamento da estratégia
de marca. O valor mais importante para o cliente é a
conveniência. O correspondente normalmente é mais
perto da residência ou do trabalho do cliente, e as filas
são menores.

O cliente de baixa renda não se identifica com as
instituições bancárias, e as marcas que atuam através de
correspondentes possuem um baixo reconhecimento.
Porém, os clientes de crédito preferem os bancos às

financeiras, pois acreditam que estes sejam mais
confiáveis e oferecem juros mais atrativos.

Em relação ao Lemon Bank, os atributos associados
eram os mesmos da categoria, e o nome causava certa
estranheza e distanciamento.

A essência da marca



Na fase de Raciocínio e Proposição, a partir das
informações obtidas, buscamos uma definição da
essência de marca do banco. O que de fato torna sua
oferta diferente da oferta dos concorrentes e que seja
capaz de responder a todas as exigências necessárias
para o posicionamento de marca:

A síntese do posicionamento

• Relevância para os públicos de relacionamento.
Capaz de determinar a escolha do cliente pelo
correspondente e produto financeiro;

• Diferenciação. Destacá-la como um oferta única;
• Credibilidade. Ser verdadeira. Estar alinhado com a

entrega do banco;
• Extensão. Um conceito que possua durabilidade. Que

possa suportar o processo de construção da marca
no médio-longo prazo;

• Inspiração. Capacidade de mobilizar o público
interno e externo da instituição.

Não foi difícil identificar que o foco na baixa renda,
a capilaridade da oferta e o modelo não-convencional
de operação eram claramente os grandes fatores
que tornam a marca especial para todos os seus
públicos. Além disso, alguns atributos eram evidentes;
conveniência, agilidade e acolhimento possuíam
grande relevância para os públicos de interesse. Mas
estes aspectos ainda não eram suficientes para torná-lo
diferente de outros bancos. A oportunidade estava em
aproveitar os espaços deixados pelo sistema bancário.
Fortalecer a marca como alternativa ao modelo
tradicional. É um resgate da mesma oportunidade que
originou o banco.
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Situação Anterior

Os Valores da Marca:
Surpreendente: "Pensamos e operamos de uma maneira
particular. Não precisamos de agências e da burocracia
bancária para atender nossos clientes."

Acessível: "Para todo brasileiro."

Descomplicado: "Criar facilidades e não dificuldades.
Nosso compromisso é simplificar sempre que possível."

Transparente: "Atuamos de forma responsável e
honesta. Transmitimos a segurança que os clientes
esperam de uma instituição financeira."

A arquitetura de marcas
O estudo de arquitetura de marcas avaliou diversas
possibilidades, suas vantagens e desvantagens:

Cenário 1: Unificação visual das redes locais;
Cenário 2: Criação de uma única marca nacional para as
redes, mantendo as marcas locais temporariamente;

Cenário 3: Criação de uma única marca nacional
para as redes, substituindo imediatamente as marcas
locais;
Cenário 4: Criação de uma única marca nacional para as
redes, aproximando-a da identidade do banco parceiro
e substituindo imediatamente as marcas locais.

O modelo de arquitetura aprovado unifica as marcas
de rede em uma única marca nacional que se
aproximará visualmente da marca do banco parceiro.
Em relação à identidade nominativa, havia uma dúvida
se a "estranheza" causada pelo nome justificaria a sua
mudança. Esta pergunta deixou de existir quando
foi definido o posicionamento, considerando-se
"Lemon" como um nome alinhado ao banco que
possui Surpreendente entre seus atributos. A única
recomendação feita foi simplificar o nome do banco,
adotando o português - Banco Lemon - algo que já
acontecia entre alguns clientes.'

Situação Atual

Text Box
Um banco diferente, uma marca ousada. D2B Design to Branding, São Paulo, ano XIV, n. 04, p. 28-34, jul. 2008.




